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ATA DA 79 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO MUNICÍPIO ----------------------------------1
Aos 07 dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quinze minutos,2
realizada online, pela plataforma Microsoft Teams disponibilizada pela Prefeitura, foi3
realizada a 79ª Reunião Ordinária do Conselho do Município de Bauru, CMB. Estiveram4
presentes e assinaram a lista de presença os seguintes membros por segmento da sociedade:5
A) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO: Natasha Lamônica (Titular, PMB – SEPLAN);6
Bárbara Zaneti de Carvalho (Titular, PMB - SEPLAN); Tamiris Mendes Genebra (Suplente,7
PMB – SEPLAN); Aníbal dos Santos Ramalho (Titular, PMB – EMDURB); Flávio Jun Kitazume8
(Titular, PMB - Saúde), B) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – Não9
houve representantes. C) REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE CLASSE - Alfredo Neme10
Neto (Titular – ASSENAG); Ângelo Joaquini Neto (Titular – SINDUSCON); Marcio Antônio11
Tonim Colim (Titular – IAB), D) ONG’S - Klaudio Coffani Nunes (Titular FÓRUM PRÓ BATALHA)12
E) REPRESENTANTES DA COMUNIDADE - SETORES URBANOS: Alfredo Cirne Moreira (Titular,13
Setor 1); José de Souza Lopes Junior (2º Suplente, Setor 1); Emilio Alfredo Moreira Viegas14
(Titular, Setor 2); Peter Ping Ho (1º Suplente, Setor 2); Maria Isabel Adão Barbosa (Titular,15
Setor 4); Paulo Roberto da Silva Ramos (Titular, Setor 5); Carlos Roberto de Sá Cardoso (2º16
Suplente, Setor 6); Rosangela Felix Silva (Titular, Setor 7); Rafael Idalgo Cardoso (Titular,17
Setor 9); Lucileia Aparecida Orestes (1º Suplente, Setor 10); Tania Kamimura Maceri (1º18
Suplente, Setor 12); SETORES RURAIS: Nilton Carlos Pollice Scudeller (Titular – Bacia Hid. do19
Córrego Água Parada); Iraci Herrera Leite do Pinho (1º Suplente – Bacia Hid. do Rio Batalha);20
F) CONVIDADOS: Ana Elisa (SEPLAN), Ellen Beatriz (SEPLAN), Nilson Ghirardello (SEPLAN),21
Samira de Almeida (SEPLAN), Valderez Alves Cardoso (SEPLAN); G) JUSTIFICARAM AUSÊNCIA:22
Edson Valentin Freitas Filho (Titular, Setor 12), Chahida Jacqueline Obeidi (Titular, PMB –23
SEBES); José Fernando Redondo Mendes (Titular, Setor 6); 1) Sessão de hoje presidida pelo24
Vice presidente, Sr. Klaudio Coffani Nunes, em virtude da impossibilidade do Sr. Presidente,25
Márcio Antônio Tonim Colim, informa da prorrogação da composição deste Conselho, por 1226
meses, decretada pelo Poder Executivo por meio de decreto nº 15.325, de 10 de março de27
2021, publicado no D.O em 13/03/21. 2. Palavra passada ao convidado Sr. Secretário de28
Planejamento deste município, Nilson Ghirardello, que inicia dizendo do item 3 da pauta,29
aonde pontua a necessidade da alteração do art. 4º do Regimento para atender as30
necessidades rotineiras da secretaria, bem como as do Conselho. Logo, diz da necessidade31
do adiantamento da aprovação da Lei nº 2.339/1982 de Zoneamento, uma vez que a32
morosidade nos alvarás é bem considerável, de modo que facilitaria o dia a dia da Secretaria,33
avisa que está baseado e é parte no Plano Diretor, a proposta ainda está sendo trabalhada34
pela equipe, não houve publicação e que somente o Poder Executivo teve acesso ao projeto.35
Neste momento para atender ao pedido do Sr. Presidente deste Conselho, Sr. Márcio Colim,36
haverá uma apresentação informal do mesmo. Pela ordem abre-se a palavra aos37
Conselheiros, não havendo interesse, as Arquitetas convidadas pelo Nilson, Ellen Beatriz e38
Ana Elisa, dão início a apresentação. Após exibição deu-se início as falas dos interessados,39
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pela ordem a Conselheira Tânia expõe suas considerações; mesmo o Plano Diretor ficar para40
um segundo momento acha importante o avanço da lei de zoneamento, sugere para ser41
discutido em outro momento a seguinte pauta: Participação do Grupo Gestor nos processos42
em questões, também fez alguns questionamentos técnicos que foi respondido pela Arq.43
Ellen Beatriz. Em seguida o Presidente do Conselho, Márcio Colim, solicita informações44
técnicas, a respeito do projeto apresentado, o questionado foi respondido pela Arq. Ellen45
Beatriz, o mesmo sugere que a questão volte a ser discutida. Seguindo a ordem o46
Conselheiro Alfredo Neme, parabeniza a equipe técnica da SEPLAN pela apresentação e o47
empenho no projeto, faz suas considerações e sugestões técnicas com base no que foi48
apresentado, a Conselheira Natasha, faz alguns esclarecimentos a respeito das respectivas49
considerações. O Conselheiro Ângelo observa a respeito da forma do andamento da lei de50
zoneamento que antes era etapa única e agora está separando, gostou da ideia, porém51
considera que uma parte da sociedade, os eleitos Delegados, Grupo Gestor não estão52
contemplado no calendário, desse modo, deseja saber de que forma serão realizadas suas53
participações. Também considera a necessidade de capacitação e treinamento para tratar da54
referida lei, não só para os Delegados, mas também a todos que tenham interesse em55
participar. Por derradeiro fez suas considerações técnicas a respeito do projeto apresentado,56
que foi respondido pelo Nilson. Presidente retoma a palavra e faz suas ponderações e57
encerra este assunto. 3. Sr. Presidente inicia as discussões a respeito da alteração do art.4º e58
propõe juntamente a alteração do art.5º do Regimento Interno deste Conselho. Expõe as59
sugestões das alterações dos referidos artigos; segue transcrição do texto original bem como60
suas alterações -Art. 4º - A Diretoria Executiva será constituída por membros titulares do61
Conselho do Município de Bauru e eleita em reunião ordinária, para exercer o mandato62
durante a vigência do biênio, exceto a Secretaria Executiva, que será constituída por63
Conselheiro Titular, indicado pela SEPLAN, nomeado pelo prefeito municipal. § único – A64
Diretoria Executiva será assessorada por um Agente Administrativo indicado pela65
Secretaria de Planejamento, sem direito a voto e sem obrigatoriedade de ser66
conselheiro.Art. 5º - A eleição para novo mandato da Diretoria Executiva ocorrerá,67
obrigatoriamente, na mesma reunião em que ocorrer a posse dos conselheiros eleitos para68
um novo mandato do Conselho do Município de Bauru.§ único – Até que seja eleita a69
Diretoria Executiva do Conselho do Município de Bauru, a condução dos trabalhos ficará a70
cargo da Secretária Executiva. O que está em amarelo é o que será acrescentado e o que71
está em vermelho riscado será eliminado. Sr. Presidente abre a votação, alteração aprovada72
por unanimidade pelos Conselheiros votantes, a SEPLAN fará a publicação em D.O das73
alterações dos referidos artigos. 4. Sr. Presidente informa das sugestões dos dias possíveis74
para alteração e abre votação, também por unanimidade ficou alterado para toda primeira75
quarta-feira de cada mês, a SEPLAN fará a publicação em D.O do calendário alterado.76
5.Outros assuntos. Conselheira Tânia reforça a respeito do Conselho Gestor a participação77
efetiva nas discussões dos processos, diz também da importância da participação do Nilson78
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neste Conselho. Findos os trabalhos às 21horas e 15minutos a reunião foi encerrada pelo79
Presidente que agradeceu a presença de todos. Eu, Bárbara Zaneti de Carvalho, lavrei a80
presente ata que segue assinada por mim e pelos demais representantes da Diretoria81
Executiva do CMB.82

83
Marcio Antônio Tonim Colim84
Presidente85

Klaudio Coffani Nunes86

Vice-Presidente87

Alfredo Cirne Moreira88

1º Secretário89

Giovanna Gândara Gai90

2ª Secretária91

Bárbara Zaneti de Carvalho92

Secretaria Executiva93


